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PROBLEMER MED 

LYDEN?

1. Tjek, at lyd output er 

indstillet korrekt (se 

billede). Prøv evt. at 

skifte mellem 

forskellige output-

muligheder

2. Tjek internetforbindelse

3. Prøv at opdatere siden 
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GØR 

PRÆSENTATIONEN 

STØRRE



KAN STÅLTRANSPORT VÆRE BÆREDYGTIG
v. Jesper Terp Christensen, Miljø og CSR ansvarlig

Tlf:  3695 5278
Email: JETC@lemu.dk



LÆRINGSMÅL

• Transportformer, skib, tog, lastbil?

• Hvad er bedst? Og hvorfor?

• Hvorfor og hvordan regner man CO2e-udledningen ud for ståltransport?

• Hvor meget betyder transporten reelt ift. stålets egen udledning under 

produktion?

• Hvad skal du være opmærksom på / hvilke muligheder har du?
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TRANSPORTFORMER
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Jo billigere og ofte langsommere, 
jo bedre for miljøet!

• I praksis er det utroligt svært at vurdere 
hvilken transportform forurener hvor 
meget, fordi der er utroligt mange variable

• Der er sjældent kun én transportform 
involveret – der er ofte en transportkæde 
(Vehicle operation chain, VOC)

E.g

1. Lastbiltransport i Danmark fra kunde til 
havn

2. Containertransport mellem Europa og 
USA

3. Banetransport internt i USA

4. Distributionskørsel med lastbil i USA

TRANSPORTFORMER
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TRANSPORTFORMER

1x

3x

5x

15x
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TRANSPORTFORMER

1x

3x

5x

15x

Men…

• Jo mere gods der på en 
lastbil jo mere effektiv er 
den, altså jo lavere –

CO2e / tons / Km

• I LM måler vi vores 
effektivtet på egne lastbiler 
som i 2019 var:

14,80 kg CO2e / tons leveret

8% lavere end forrige år 
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https://www.tinv.dk/materiale

TRANSPORTFORMER - BRÆNDSTOFSTYPER

Også…



SPØRGSMÅL?



HVORFOR OG HVORDAN REGNER MAN PÅ CO2e UDLEDNINGEN



HVAD HAR STÅLETS TRANSPORT BELASTET MILJØET
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Fjernvarme

4,7%

Naturgas

3,5%

Fyringsolie

0,4%

El

20,8%

Firmabiler

7,7%

Privatbiler

1,2%

Samlet 

logistik
61,5%
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https://www.lemu.dk/da/om-os/nyheder-og-presse/nyhedsoversigt/virksomheden/2018/01-egne-lastbiler



HVAD HAR STÅLETS TRANSPORT BELASTET MILJØET
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Fuldload (FL) svarer til 23-26 tons, vi regner med 25 tons.

Afsender/ værk – adresse og værdier fra EPDen –
https://www.lemu.dk/da/service/information-og-dokumentation/miljoevaredeklarationer-epd

Eksempel Arcelor, åbne profiler:

1. Stålet A1-A3 (Cradle-to-Gate) =1130kg CO2e / tons

2. Transport, Warsawa -> Randers = 1210 km

3. Lastbil, 0,3 - 0,5 liter, vi regner med 0,5 pr kørt Km 

4. CO2e udledning 3,01/0,5 = 1,5 kg CO2e WtW

5. Total udledning pr tons (1,5 x 1210)/25 tons = 72,6 kg CO2e / tons

6. Transportens andel (72,6/1130)x100 = 6,4% 

Tank to 
wheel

Weel to 
wheel

Kg CO2e/l 2,67 3,24

Biodiesel andel 7% 7%

Kg CO2e/l 2,4831 3,0132

https://www.lemu.dk/da/service/information-og-dokumentation/miljoevaredeklarationer-epd
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• Frivilliglige bæredygtighedsklasse

1. 0,0897*1210 = 108,5 kg CO2e/ton

https://baeredygtighedsklasse.dk/

HVAD HAR STÅLETS 
TRANSPORT BELASTET 
MILJØET



SPØRGSMÅL?



HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ



MULIGHEDER / FALDGRUBER
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Når man anvender egne speditører –

Stil krav til at de oplyser hvad de har udledt og brug retningslinjer fra TINV.

Lemvigh-Müller´s formulering:

”
For at sikre at Lemvigh-Müller kan rapportere retvisende på sin klimapåvirkning, er det essentielt, at Lemvigh-Müller har retvisende tal på sine transporter udført af tredjepart.

[LEVERANDØREN] skal udarbejde tal for de GHG emissioner (CO2 ækvivalenter/(e)) som er udledt som konsekvens af gods kørt for Lemvigh-Müller iht EN16258, gennemført af 
egne såvel som underleverandørers transportmidler inkl. tomkørsler.

Hvor [LEVERANDØREN] er ansvarlig for flere dele/led af en given transportkæde, skal de enkelte bidrag opgøres separat. Hvis [LEVERANDØREN] har flere delaftaler med Lemvigh-
Müller, gør nedenstående krav sig gældende for alle.

[LEVERANDØREN] skal som minimum opgøre CO2(e), Weel-to-Wheels og Tank-To-Wheels for fossile brændstoffer og opstrøms påvirkninger for vedvarende energi, én gang i 
kvartalet, senest d. 15 i den for kvartalet efterfølgende måned.

Dernæst skal [LEVERANDØREN] redegøre for metodegrundlag jf. Håndbogen, udgivet af Netværket for Transport og Miljø afsnit 3.8.

”



MULIGHEDER / FALDGRUBER
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Men… hver opmærksom på udsagn om Euronorm biler

• Euronorm 6

• Trådte i kraft sep 2014/2015 (der var 1 års overgang for de modeller i 

produktion)

• Ingen forskel i krav til udledningen af CO2e fra EN 5 – men væsentligt lavere 

krav til NOx udledning m.m.

• Fra 1 juli 2020 krav til mindst EN 5 for at måtte køre i de større Danske byers 
miljøzoner

• Euronorm 5 eller 6 betyder intet for CO2e udledningen, men nyere lastbiler 

kører længere på literen, pga. bedre motorer, bedre assistent systemer etc.

De fleste Danske vognmænd kører udelukkende EN 5 og 6, og de fleste logistik 

kontrakter sætter krav disse, men for de logistik leverandører der anvender 

mange udenlandske biler er det vanskeligere. 

DSV ved udgang af 2018

Motortype efter 

Euro-standard

Fordeling 

i procent

Euro 0 0,02%

Euro 1 0,06%

Euro 2 0,66%

Euro 3 6,93%

Euro 4 12,35%

Euro 5 34,74%

Euro 6 45,23%



MULIGHEDER / FALDGRUBER
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Når man handler -

Undersøg mulighederne for at skifte til Bio-brændstof eller ”Off-set” / klimakompenser 

jeres udledning

Bio-brændstof – standardens tilgang
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Men… pas på med Bio-brændstof, for 
det er mange forskellige ting, og 
noget forurener meget

MULIGHEDER / FALDGRUBER



MULIGHEDER / FALDGRUBER
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Men… pas på med Bio-brændstof, for det er mange forskellige ting:

Diesel Diesel B7 HWO CPO RME FAME GTL

Kaldenavn Ren Diesel

Standard EU 
Diesel

Advanceret

Biodiesel/Syntetisk 
Diesel

"PME - palm oil 
methyl ester"

"Rape seed 
methyl ester"

"Fatty acid 
methyl ester" Naturgas Diesel

Type Anden generation

Første 
generation

Første 
generation

Anden 
generaltion

Oprindelse Olie

Olie + 
RME/CPO

"affald", mix af olier, 

plante og animalske 
restprodukter Palmeolie Rapsfrø

"affald", mix af 

olier, plante og 
animalske 
restprodukter Gas

Op til 90% CO2e 

besparelse

Ca. 4,75kr

ekstra pr liter 
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Men… pas på med klimakompensering, 
ikke alt er lige godt.

Gold standard er generelt anset for at 
være den bedste:
https://www.goldstandard.org/take-action/offset-your-emissions

Det koster 10 – 25 dollar / ton CO2e

I Danmark har vi en løsning på vej.

Den Danske klimaskov fond
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/danskernes-klima-
skovfond-vil-nedbringe-co2-og-give-mere-natur

MULIGHEDER / FALDGRUBER



SPØRGSMÅL?



OPSUMMERING



LÆRINGSMÅL

• Transportformer, skib, tog, lastbil?

• Hvad er bedst? Og hvorfor?

• Hvorfor og hvordan regner man CO2e-udledningen ud for ståltransport?

• Hvor meget betyder transporten reelt ift. stålets egen udledning under 

produktion?

• Hvad skal du være opmærksom på / hvilke muligheder har du?
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DIALOG OG SPØRGMÅL?


